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Ofício nº 123-AT-21 

 

Exma. Desembargadora 

Maria Nailde Pinheiro Nogueira  

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.  

Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N – Cambeba - CEP: 60.822-325 

Fortaleza – CE 

 

Assunto: Solicitação faz. 

 

Exma. Presidente, 

 

Cumprimentando-a, através do presente, a Ordem dos Advogados do Brasil - Secção do 

Ceará, representada por seu Presidente Advogado José Erinaldo Dantas Filho, vem perante a 

respeitável presença de Vossa Excelência, expor e requerer o que segue. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do Art. 44 da Lei nº 8.906, de 04.07.1994 - 

Estatuto da Advocacia e da OAB, “a Ordem dos Advogados do Brasil, dentre outras, tem por 
finalidade defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos 
humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da 
justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas, e promover com 
exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a 
República Federativa do Brasil”. 

Nesse contexto, cumpre salientar que nosso Estado tem avançado a cada dia na 

imunização da população contra a COVID-19, o que possibilita a retomada gradual das atividades 

sociais e econômicas, seguindo com rigor os protocolos de segurança.   

O Poder Judiciário também deve estar inserido nesta realidade, existindo a possibilidade 

da retomada gradual de suas atividades de forma presencial, observadas as normas de segurança 

sanitárias, atendendo de forma mais democrática os anseios não apenas da advocacia, mas 

também dos jurisdicionados, sobretudo as camadas mais pobres da sociedade, onde o acesso à 

internet é precário e, portanto, não têm acesso aos meios digitais para acompanhar os seus 

processos. 

Assim, vem esta Seccional requerer que, à partir de 1º de julho do ano em curso, seja 

iniciada a retomada gradual das atividades do Poder Judiciário do Estado do Ceará, de forma 

presencial, sem prejuízo e em concomitância com o atendimento virtual já implementado no 

âmbito do TJCE.       

Certos de vossa compreensão e apoio ao presente pleito, servimo-nos do ensejo que se nos 

apresenta para expressar a V. Exª protestos de elevado apreço e distinta consideração.  

Atenciosamente,  

 

José Erinaldo Dantas Filho 

Presidente da OAB Ceará 


